
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styremedlemmene samles for en halvtimes forberedelse 

2. Godkjenning av forrige referat  

3. Regnskap 

a. Omsetning og fortjeneste i proshop 

b. Omsetning og fortjeneste i simulator 

c. Nabo medlemskap Bjaavann 

4. Nytt fra administrasjonen  

5. Forhold det jobbes med 
a. Fullmakts matrise – gjennomgang av forslag 
b. Års hjul – gjennomgang av forslag 

6. Rapport på fordelte oppgaver 

a. Søknader 

b. Turneringsutvalg - Frank 

c. Junior gruppen - Roger 

7. Ansettelse av klubbsekretær 

8. Eventuelt 

a. Idrettsgallaen 2 november i Aquarama – hvem deltar 

b. Forsikring av styremedlemmer 

c. Golftinget 

d. Neste styremøte 11.11.2019 kl. 18:00 

 

  

2 Styremedlemmenes halvtime 

 Samtale mellom styremedlemmer. 

  

3 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Referatet ble godkjent. En kommentar var at under rapport på 
fordelte oppgaver så var det i forringe styremøte enighet om at 
punktet Bane kontroll skal tas opp på neste årsmøte for å se om 
det kan få noen som frivillig kan ta dette på seg. 

  

4 Regnskap 

 Resultatet for klubben ligger ca 200 000 kr høyere enn i fjor. 
Regnskapet vil bli sendt til styret. 

 
15.10.2019 
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Sted KGK Klubbhus Dato 14.10.2019 kl 18:00- 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 06-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen X   

Freddy Larsson    

Laila Nordlid X   

Frank Nordrum X   



 Fortjenesten i proshop er ikke god. Det har vært en del 
fakturering i den senere tid som gjør at inntjening går litt opp 
samt salg. Vi merker konkurranse fra Golfshopen.no som selger 
på nett omtrent til våre innkjøpspriser. Det tas en vareopptelling 
per 31.10.2019 ettersom da er sesongen på det nærmeste er 
over. 

 Nabomedlemskap. Det er oversendt informasjon til Bjaavann. 
Roger og Johan tar et møte for å få avklart forhold rundt nabo 
medlemskap. 

 Simulator inntekten har falt fra 2018 til 2019. Har godt igjennom 
samtlige bestilte timer våren 2019. Fant manglende avstemning 
mellom regnskapet og det nye kassaapparatet som ble installert 
per 01.01.2019. Her manglet 30 000 kr. Vi har i vår ca 100 000 kr 
mindre in inntekter sammenlignet med våren 2018. Årsakene 
kan være at bestilte timer ikke benyttes, junior timer, rabatt 
hefter samt at banen åpnet en måned tidligere enn i fjor. Det er 
laget et system for å følge opp timer. Krever mye arbeid, men 
dette er nødvendig å gjennomføre.  

 

31.10.2019 Cato 
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5 Nytt fra administrasjonen 
Arbeider med forskjellig prosjekter. 

 Driving range – ser på opprydning på venstre side i forbindelse 
med etablering av turløype og for å gjøre det lettere å få plukket 
baller. Har bedt om bidrag fra kommunen til stopler for høyere 
nett samt ny drenering fra venstre side på driving range ut til hull 
9 ettersom turløypen vil medføre at mer vann renner ned på 
driving rangen. Har søkt om et kronebeløp. Har fått beskjed om 
at de vil bidra i forbindelse med turløypa.  

 Ser også på forlengelse av driving rangen med ca. 40 meter slik at 
dette området blir klippbar og vi derved slipper å få mange som 
slår baller over nettet. Total investering blir ca. 500 000 kr. Avtale 
med kommunen må styre godkjennes. 

 Parkeringsplassen kan synes å være for liten spesielt sett i lys av 
turløypen. Må vurderes utvidet. 

 Ser på gressutslag på utslag 3 og 6. Har fått sponsor som dekker 
dette, utgjør 100 000 kr over 5 år. Dette vurderes utsatt. 

 Driftsbygg. Ønsker å ta dette opp på årsmøtet. Styreformannen 
synes dette kan føles litt prematurt som følge av fallende 
driftsinntekter på simulatorene. Det ønskes at vi ser på tilbud for 
et bygg i 1 etasje versus 2 for å se på kostnadsforskjellen. 

 Sett i lys av alle prosjektene ønsker styret å få en handlingsplan 
for gjennomføring av prosjektene 
 

  
 
 
 
 
 

Cato 

6 Forhold det jobbes med 

 Fullmakts matrise – utettes til neste møte 

 Års hjul – utettes til neste møte 
 

  

7 Rapport på fordelte oppgaver 

 Søknader – utettes til neste møte 

 Turneringsutvalg – Frank – utettes til neste møte 

 Junior gruppen – Roger – utettes til neste møte 

  



8 Ansettelse av klubbsekretær og protjenester 

 Styret ba daglig leder om å se på organisering av klubben og 
klubbens behov og oppgaver ettersom klubben har gått fra å 
være en sesong drevet klubb til å drives på helårsbasis. Dette 
vil bli gjort i samarbeid mellom Freddy og Cato. 

 

 
 

11.11.2019 

 
 

Freddy/Cato 

9 Eventuelt 

 Idrettsgallaen i Aquarama 02.11.2019. Cato melder på Johan, 
Frank med følge og Roger som må gi tilbakemelding om hans 
kone skal delta. 

 Roger er påmeldt til Golftinget. 

 Neste styremøte 11.11.2019 kl 18:00 
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